ørre Søbys kalender
Februar - marts 2001.
Tor.
Fre.
Søn.
Fre.
Lør.
Søn.
Tor.

8.
16.
25.
2.
3.
4.
15.

Feb. 20.00
18.00
14.00
Mar.

Generalforsaml. Byfestkomiteen
Fællesspisning
Fastelavnsfest
Panik på Camping Rolighed
Panik på Camping Rolighed
19.30 Panik på Camping Rolighed
Generalforsaml. Skulderbladet

Skolen
Varmestuen
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Varmestuen

11. Årgang nr. 2.

1. Februar - 1. Marts 2001

IS0906-6519

SKULDERBLADET
for Nørre Søby og omegn

Faste ugentlige aktiviteter
Mandag

Tirsdag

Gymnastik
Læseforeningen
Øveaften, dilettant
Banko
Træning - SB
Koraften
Læseforeningen
Træning - SB
Legestue

10.00
14.00
18.00
19.30
19.00
19.30
14.00
19.00
10.00

-

11.00
16.00
21.00

Varmestuen
Varmestuen
Forsamlingshuset
Forsamlingshuset
Stadion
Skolen
Varmestuen
Stadion
Varmestuen

En god gerning bærer som regel straffen
i sig selv.

Redaktionsmøderne er offentlige - kom med dine gode ideer.
Kom bladet ikke, så ring til : 65991559, 65901719, 65902475, 65901501
Løssalg : 4 kr. pr. stk. Kan købes hos redaktionens medlemmer.
Annoncering : 1 kr. pr. spaltemillimeter
Årsabonnement, inklusiv forsendelse : 100 Kr. pr. år.
Redaktør og ansvarshavende : Peter Albrekt
æste nummer udkommer den 1. marts 2001. Deadline : 15. februar.
Sats : Syssel.

Det gælder desværre også for Hanne Christensens og Aase Reffstrups omfattende arbejde i forsøget på at få nomineret Nørre Søby som ”Årets landsby”.
Et arbejde, hvor eneste belønning for indsatsen var glæden ved at gøre noget for andre
og oplevelsen ved at få Nørre Søby med i finalen.
Straffen kom her i form af en meget uventet regning fra KODA, der ser sig berettiget til
at afkræve afgift at musik, der allerede i 1981 ikke længere var ophavsretsmæssigt beskyttet.
I ”Nørre Søby-festdagene” indgik en ”Carl Nielsen aften” i riddersalen på Søbysøgård.
Ved dette arrangement blev der sunget en række sange med musik af Carl Nielsen, alle
sange, der figurerer i Højskolesangbogen, og som dermed af alle betragtes som et fælles folkeligt kulturgrundlag, der må synges i offentlige og private forsamlinger.
Af lovbekendtgørelse 1987-01-27 nr. 52 par. 43 fremgår at ”Ophavsretten varer indtil
50 år er forløbet efter ophavsretsmandens dødsår”, hvilket betød at beskyttelsen af Carl
Nielsens værker udløb i 1981.
I 1995 revideredes lov om ophavsret og beskyttelsesperioden forlængedes til 70 år efter
ophavsmandens død. Det er selvfølgelig denne ændring KODA hænger sin hat på.
Der er bare den lille detalje, at skulle KODA have ret i sit synspunkt ville det forudsætte at folketinget havde lovgivet med tilbagevirkende kraft, hvilket selvfølgelig er utænkeligt.
Sidste gang i Danmarks historie der blev givet lov med tilbagevirkende kraft var i
1945, hvor den daværende regering påførte dansk retshistorie en uafvaskelig skamplet,
da man lovgav med tilbagevirkende kraft i forbindelse med retsopgøret efter besættelsen.
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1

Torsdag
Fredag

21.30
16.00

Faste månedlige aktiviteter
1. Mandag
1. Onsdag
1. Torsdag
3. Onsdag

Lokalarkiv
Kaffemik
Skulderbladet
Sundhedsplejersken
Diskussionsklub

18.30
10.00
19.30
10.00
10.00

- 21.30
- 12.00
-

Skolen
Varmestuen
Søvej 23
Varmestuen
Varmestuen

Ingen har vel fantasi til at forestille sig at
nogen politiker ved sine fulde fem ville
gentage noget, der blot kom i nærheden
af dette, bortset måske lige fra KODA,
men de har jo også betydelige økonomiske interesser i det.
At lovteksten i den i 1995 reviderede lov
om ophavsret kan misbruges som i foreliggende tilfælde er åbenlyst, men ved
tolkning af lovtekster er det ikke kun
lovens ordlyd, der er afgørende. Der er
hele tre områder, der er afgørende for en
lovteksts tolkning.
Det er : Lovens bogstav, lovens formål
og lovens ”ånd”.
Alle tre områder skal stemme overens
med tolkningen og det er i denne situation det tredje, der er interessant.
Dette område dækker lovgivernes intentioner med loven, og for at få fuld klarhed over hvad det drejer sig om, må man
nærlæse alle de mange udsagn de pågældende folketingsmedlemmer fremkom
med under lovens behandling.
Skulle man forestille sig at det var lovgivernes hensigt at gengive Carl Nielsens
værker den beskyttelse de havde nydt
frem til 1981, ville det betyde at man

reelt eksproprierede musik, der i 14 år havde været overdraget almenheden som en
fælles kulturarv. Dermed ville man have
lovgivet med tilbagevirkende kraft., hvilket selvfølgelig er aldeles utænkeligt.
Hvilken politiker ville i 1995 ønske at blive slået i hartkorn med de lovgivere, der
dels samarbejdede alt for villigt med besættelsesmagten i 1940-45, dels efter krigen fængslede mennesker for overtrædelse
af love, der ikke eksissterede på det tidspunkt, hvor den påståede overtrædelse
fandt sted ?
I forbindelse med KODA’s opkrævning,
bemærkes, at det påligger KODA at føre
bevis for deres krav, hvilket på ingen måde
er sket, hvorfor kravet kan afvises.
De kunstnere der komponerer musik og
skriver sangteksterne skal selvfølgelig
have deres indtjening deraf, og det er
blandt andet KODA’s opgave at sørge for
det. I foreliggende tilfælde går KODA for
vidt, og medvirker til skabelsen af modvilje frem for sympati, og det er ikke
KODA’s opgave.

Takket være den ide blev der meget
hurtigt, faktisk fra den ene dag til den
næste,
gjort klar til at vi d. 17.december
2000, netop da mørket faldt på, kunne tænde lys på de små kastanjetræer
på Trekanten. De træer , som vi tak-

KODA burde vide bedre.
Red.

ket være Ketty Andersens kamp fik
igen, efter at Kommunen havde fældet de tre gamle.

Rutebilholdestedet
Combus og Årslev Kommune har besigtiget de dårlige forhold for ventende passagerer ved holdestedet ved det gamle
posthus. Man er enige om at forholdene
er uholdbare.
Sagen ligger hos Årslev kommune, kommunaldirektør Annelise Horster.
Direktøren overvejer 2 muligheder: Ved
det gamle posthus eller ved gammelgård. Problemet er at der begge ste-

der skal købes eller lejes jord til venterummet.
Combus, Gitte Ditlevsen meddeler, at
når kommunen har jord kommer vi med
venterummet.
Annelise Horster lover at fremme sagsbehandlingen og SKULDERBLADET
vender tilbage med evt nyt i næste nummer.

Iver.

2

ste beliggende fodboldanlæg, men desværre tror vi ikke kommunen/politikerne
er klar over dette. Fodboldbanen ligger
med en smuk udsigt ud over søen med
Søbysøgård i baggrunden- det første

indtryk er positiv, men når vi så ser banen så ligner det ikke en fodboldbane
mere; men derimod en natur grund for
muldvarpe. Vi håber derfor på lidt bedre
pleje af banen i 2001.

Hanne (Christensen) fik en lys ide!
gode ide) og spist slik; det var en
rigtig god oplevelse.
Indtil nytår kunne vi så glæde os
over træerne, som Varmestuen godt
kan love vil lyse dobbelt så meget op
i vintermørket næste december!

Tak til Hanne for det gode imtiativ,
og tak til alle, som mødte op og var
med til en festlig start på en ny tradition i Nørre Søby!

Sikken et fremmøde, da lysene skulle
tændes, mellem 80 og hundrede personer var mødt op. Der blev talt og
fotograferet. Sunget, danset (Joe's

Rigtigt godt nytår
Venlig hilsen Varmestuen

Er på bordet fredag den 16. Februar kl. 18.00. Ring til Bente - 65901944 - senest
tirsdag den 13. Februar.

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Skulderbladet torsdag den 15. Marts kl. 19.30 i Varmestuen. Dagsorden ifølge vedtægterne.
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Fra Byfestkomitéen.
Det er meget længe siden, vi har
kunnet fortælle nyt om muligheden
for at genoptage byfesterne i Nr. Søby. Det skyldes, at de økonomiske
forudsætninger i den forløbne periode har været uændrede. Der har dog
hele tiden været arbejdet på at ændre situationen. Et par af komitéens
medlemmer har taget initiativ til at få
udgivet det årlige annoncefinancierede nummer af Skulderbladet Det udkom som bekendt i ”utide” i december og gav et pænt overskud. I den
forbindelse vil vi gerne sige tak til de
mange trofaste annoncører, som
også denne gang har ønsket at støtte os.
På et bestyrelsesmøde forleden besluttede man at anvende en del af
overskuddet fra bladet til at dække
mankoen i byfestens garantibeholdning, som derved igen kommer op på
de 25.000 kr. som krævet i vedtægterne. Det er et godt udgangspunkt
for en kommende byfest. Restbeløbet bliver udbetalt til de klubber og
foreninger, der har været aktive i forbindelse med udgivelsen af bladet.
Overskuddet er i alt på 10.887 kr.
Formanden kunne også fortælle, at vi
fra dette årsskifte endelig har fået

imødekommet vores ansøgning om
medlemskab af De Fynske Idrætsklubbers Sommerfester, hvilket betyder, at vi får rådighed over et festtelt
til en pris, som byfestregnskabet kan
bære. På grundlag af disse positive
forhold fastslog komitéen, at der nu
er reelle økonomiske muligheder for
at lave en byfest til juni i år, der endog kan give et overskud til de aktivt
deltagende foreninger.
Flere af komitéens medlemmer har
givet udtryk for, at de kun vil fortsætte arbejdet, hvis de føler opbakning
fra den lokale befolkning i form af
tilsagn om medhjælp både før og
under selve byfesten. Der bliver ikke
nogen byfest uden en aktiv byfestkomité!
Komitéen understreger derfor at det
nu er op til den lokale befolkning,
klubberne og foreningerne at vise, at
man ønsker en byfest i Nr. Søby
igen. Det gør man ved at møde op til
den kommende generalforsamling,
som afholdes torsdag d. 8. februar
2001 kl. 20.00 på Nr. Søby Skole (se
andetsteds i bladet).
På komitéens vegne
Henning G. Hansen

Så finder vi fodboldstøvlerne frem
for fodbold sæsonen 2001. Vi starter
med en let gang træning lørdag den 10/2
klokken 14.00 omklædt. Efter træning
vil klubben være vært for lidt varm drikke. Der vil naturligvis blive taget hensyn,
til dem der har nydt godt af pausen, og

bordets glæder her ved juletid; massagen
må du selv tage højde for, men træneren
vil varetage en grundig opvarmning med
indlagte strækøvelser, så vi forhåbentlig
undgår alt for ømme og stive muskler.
r. Søby by har Fyns kønneste og bed-
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Fra generalforsamlingen i Lokalarkivet.
Mandag den 8. jan. havde vi generalforsamling i Lokalarkivet. Der mødte 10
medlemmer op sammen med bestyrelsen.
Arkivlederens beretning omfattede bl a
byens forsøg på at blive Årets Landsby.
Det var et stort arbejde der blev lavet
sammen med Varmestuen. Vi blev placeret mellem de 3 bedste og det er vi
meget tilfredse med. Det vigtigste var at
vi fik beskrevet Nørre Søby i år 2000.
Beretningen sluttede med en særlig tak
til Bente Danielsen vor trofaste avisudklipper og Bernhardt Nielsen for over-

sættelser af gotisk håndskrift og Knud
Reffstrup for utallige gode fotografier af
hændelserne i Nørre Søby.
Regnskabet blev godkendt med en kasse
beholdning på 9.256.80 kr Vi sparer op
til at investere i en computer til arkivregistreringer.
Iver Andersen og Per Vad Nielsen blev
genvalgte til bestyrelsen. Som suppleant
blev Ove Larsen, Kirekesøvej valgt.
Aftenen sluttede med æbleskiver og
gløgg, det er tradition og den fortsætter.
Iver

EFTERLYSIG
Har du smalfilm liggende i skuffen? Kniber det med at få fremviserapparatet
til at fungere - hvis du har et? - Tænker
du, når du en sjælden gang får fat i dem:
"Jeg kan ligeså godt smide dem ud jeg
har ikke mulighed for at se dem igen." ?
- Hvis spørgsmålene besvares med JA, så
læs videre. Lokalarkivet kan hjælpe - og
du kan hjælpe Lokalarkivet og dermed
historien.
Sammenslutningen af Lokalarkiver på
Fyn (SLA-Fyn) har taget initiativet til
indsamling af smalfilm, før en vigtig
kilde til oplysning forsvinder. Aflevering sker til det lokale arkiv. Med støtte
fra Fyns Amts Kulturudvalg overspilles
de afleverede film til video, og vi kan
love en videokopi til giveren af hver
film, som afleveres fra januar til 31. maj
2001.
For at få gang i fase 1 af projektet begynder vi med:
Indsamling af eksisterende smalfilm.

Emne underordnet.
Overspilning til video. Nødvendigt for
at vide, hvad der findes på filmen.
Giveren får I videokopi som tak for filmen, som fremover opbevares i Lokalarkivet, der også vil få en videokopi.
SLA-Fyn håber på at skaffe penge til en
fase 2 af projektet, hvor en kulturhistoriker vil gennemse det forhåbentlig store
materiale for at kunne udvælge film til
en eller flere præsentationsvideoer i historiens tjeneste.
Vi håber, at Søbynitterne vil få lyst til at
være med i projektet. Aflevering til bestyrelsesmedlemmerne Iver Andersen,
Trekanten 2 - Aase Brandt Nielsen, Røjlevej I4A.
Aase Reffstrup, Kirkesøvej 9,
som også kan give nærmere oplysninger,
da der for film optaget efter 1970 kan
være spørgsmål om ophavsret.
For en ordens skyld: aflevering af film er
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omfattet af de samme tilgængelighedsregler som alle andre afleveringer til
Lokalarkivet.
Benyt muligheden for at se, hvad der
gemmer sig på filmspolerne.
Vær med til at sikre et stykke historie,
mens tid er.
Bestyrelsen for Lokalarkivet
P.S. Smalfilm kan naturligvis også afleveres efter 31. maj 2001; men så kan vi

FASTELAVSFEST
Der holdes fastelavnsfest i Nr. Søby
Forsamlingshus

søndag, den 25. februar
kl. 14.00 - 16.00
Der er tøndeslagning - 3 tønder. Der er
selvfølgelig præmier til de 3 kattekonger
og de 3 kattedronninger. Bagefter er der
gratis sodavand og fastelavnsboller.

Entre 20,00 kr. pr. barn

PcPc-bruger 2001 ”Ældrehold”
Alle er velkomne.
20 Timer. På r.Søby Skole. EDB. Lokalet
i Aulaen.
START:
HOLD 1. Onsdag d. 28-201 Kl. 18.30 - 21.00
HOLD 2. Torsdag d. 01-301 Kl. 15.00 - 17.30 Pris 365,- kr.
Kurset henvender sig netop til dig. Der
kræves absolut ingen forudgående kendskab. Kom og lær lidt om alt dette nye,
som du vil kunne få glæde af i tiden fremover. Kurset vil blive let og forståeligt, og
der vil blive lagt vægt på det ”Danske”
sprog i hele undervisningen.
Du vil lære at:
1.

2.

3.
4.

På gensyn
Bestyrelsen

Hermed indkalder

Nr. Søby Byfestkomité

5.

til
den årlige generalforsamling
6.
torsdag d. 8. februar 2001
kl. 20.00 på Nr. Søby Skole.
Dagsorden iflg. vedtægterne
p. b. v.
Henning G. Hansen
formand
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Tænde og slukke for din Computer,
åbne og lukke programmer, lære l
idt om hvordan Pc’en virker.
Skrive et brev til familien, gemme
det, finde det igen, rette i det,
indsætte et billede fra Clipart, ud
skrive det på printeren.
At sende/modtage E-post, gemme
modtaget/afsendt post m.v.
Komme på Internettet, og lære lidt
om hvad du kan bruge dette nye
medie til i dagligdagen, og finde
spændende oplysninger. Vi ser også
på hjemmesider m.v.
At skrive din helt egen indbydelse
til en fest, eller et visitkort, julekort,
flyttemeddelelse eller noget helt
andet.
At gå på nettet for at finde en sang,
som du netop står og mangler
fordi du skal til fest, eller finde en
persons adresse/bopæl/tlf.nr. etc.
og få det vist på landkortet med
kørselsvejledning.

7.

At lave dit helt eget private Bud
get, så du ved hvad du har tilbage
til dig selv hver måned.
Al undervisnings-materiale vil blive udleveret på kurset, dog skal du selv medbringe noget at skrive notater ned på,
samt evt. disketter til dine egne kopier til
hjemmebrug.

Tilmelding: Nr. Søby Korets Aftenskole
Tlf.nr. 62661464. V/ Johnny Andersen
Holmslundsvej 10, 5750 Ringe laika@mobilixnet.dk
HUSK.!! Tilmed dig nu, da der kun er
plads til ca.12 pers. Pr.hold

Månedens digt
Kender I det, man klatrer og klatrer, når aldrig op.
Vågner, hjertet hamrer champagnegalop, sætter sig
op, puster en kende,
ser sig omkring, man er hjemme.
For nogen betyder drømme en masse, måske
Jeg håber ikke, at mine kan passe,
for i drømme, ja I tror mig ikke,
ser jeg mig selv nikke og nikke.
Det er en drøm der er yt' for kvinder,
ryst på hovedet, en sikker vinder.
u har jeg tænkt på at tage en pille,
så mit hoved kan holde sig ganske stille,
uden at ryste, uden at nikke,
så jeg hører mit hjerte tikke og tikke.
Så jeg vågner en morgen og holder balancen,
et helt nyt år, fortjener chancen.

Huspoeten
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